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Justering
Till justerare utses Liza-Maria Norlin med Alicja Kapica som
ersättare.
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§25 Integrationsberedningens slutrapport
(KS-2015-00655-11)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att en integrationsgrupp på tjänstemannanivå tillsätts där berörda
förvaltningar och bolag ingår. Arbetet leds av ordförande för NAVI
med stöd av kontaktperson på koncernstaben,
att varje nämnd och berört bolag säkerställer att dialog förs om
lösande av övergripande och specifika integrationsfrågor, där
koncernstaben fungerar som sammankallande,
att varje nämnd och bolag ser till att integrationsfrågor beaktas i den
egna organisationens verksamheter, och särskilda åtgärder vidtas vid
behov,
att kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att årligen följa upp
integrationsarbetet,
att ett ägardirektiv till Mitthem är att bolaget avsätter 100 lägenheter
per år från och med år 2016 för kommunens egna verksamheter, så
länge som de kommunala verksamheterna anser att behovet finns,
att kommunstyrelsen tillsammans med andra berörda nämnder
utreder hur kravet på att lägenheter ska avsättas till bostadssociala
ändamål vid nybyggnationer i kommunen ska se ut vid tecknande av
avtal,
att barn- och utbildningsnämnden åläggs att analysera vad den
statistik som visar tydliga skillnader för hur nyanlända klarar
utbildningen i Sundsvalls kommun jämfört med riket, står för, och
beslutar om de åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta
med detta,
att utreda om och hur en utvidgad kartläggningsverksamhet
exempelvis enligt Kristianstadmodelllen skulle kunna införas,
att NAVI vidareutvecklar arbetssätt för alternativa vägar att lära sig
svenska kombinerat med praktik och med utbildningsvägar direkt
mot yrken,
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att Sundsvalls kommun inför ett arbetssätt där man strategiskt arbetar
för att nyanlända ska finnas på alla skolor,
att Sundsvalls kommun tar ställning till att i samverkan med friskolor
i vår kommun skapar en gemensam antagning,
att barn- och utbildningsnämnden och nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration (NAVI) samverkar för att
individuella utbildningsplaner för sent anlända elever tas fram av
gymnasieskolan och vuxenutbildningen tillsammans,
att i samverkan med berörda myndigheter utreda hur ett
”integrationstorg” kan skapas,
att ställa sig positiva till förslaget att Sundsvalls kommun arbetar, på
ett liknande sätt som Borlänge, med en sommarskola tillgänglig för
alla men att detta hanteras inom ramen för MRP-processen,
att Kultur- och fritidsförvaltningen skapar någon form av incitament
för föreningarna att ta ett större ansvar över integrationsuppdraget,
exempelvis ett ekonomiskt incitament,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast, och senast i april 2016,
återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på
fördelningsmodell av den statliga schablonersättningen i
Integrationsberedningens anda, och att kommunstyrelsen ansvarar för
att frågan efter att den nya modellen är fastställd,
att kommunstyrelsen årligen följer upp användandet av
schablonmedlen, samt
att varje nämnd ser till att kompetensen för att återsöka medel från
Migrationsverket finns inom den egna förvaltningen och
återrapporterar till kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har tillsatt en fullmäktigeberedning
”integrationsberedningen” som har lämnat in sin slutrapport. Ärendet
är förslag till beslut som lämnas till kommunfullmäktige utifrån
rapportens innehåll.
Överläggning
Christiane Rüdiger (V) yrkar på följande:
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att en integrationsgrupp på tjänstemannanivå tillsätts där berörda
förvaltningar och bolag ingår. Arbetet leds av ordförande för NAVI
med stöd av kontaktperson på koncernstaben,
att varje nämnd och berört bolag säkerställer att dialog förs om
lösande av övergripande och specifika integrationsfrågor, där
koncernstaben fungerar som sammankallande,
att varje nämnd och bolag ser till att integrationsfrågor beaktas i den
egna organisationens verksamheter, och särskilda åtgärder vidtas
vid behov,
att kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att årligen följa upp
integrationsarbetet,
att ett ägardirektiv till Mitthem är att bolaget avsätter 100 lägenheter
per år från och med år 2016 för kommunens egna verksamheter, så
länge som de kommunala verksamheterna anser att behovet finns,
att kommunstyrelsen tillsammans med andra berörda nämnder
utreder hur kravet på att lägenheter ska avsättas till bostadssociala
ändamål vid nybyggnationer i kommunen ska se ut vid tecknande av
avtal,
att barn- och utbildningsnämnden åläggs att analysera vad den
statistik som visar tydliga skillnader för hur nyanlända klarar
utbildningen i Sundsvalls kommun jämfört med riket, står för, och
beslutar om de åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta
med detta,
att utreda om och hur en utvidgad kartläggningsverksamhet
exempelvis enligt Kristianstadmodelllen skulle kunna införas,
att NAVI vidareutvecklar arbetssätt för alternativa vägar att lära sig
svenska kombinerat med praktik och med utbildningsvägar direkt mot
yrken,
att Sundsvalls kommun inför ett arbetssätt där man strategiskt
arbetar för att nyanlända ska finnas på alla skolor,
att Sundsvalls kommun tar ställning till att i samverkan med friskolor
i vår kommun skapar en gemensam antagning,
att barn- och utbildningsnämnden och nämnden för arbetsmarknad,
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vuxenutbildning och integration (NAVI) samverkar för att
individuella utbildningsplaner för sent anlända elever tas fram av
gymnasieskolan och vuxenutbildningen tillsammans,
att i samverkan med berörda myndigheter utreda hur ett
”integrationstorg” kan skapas,
att ställa sig positiva till förslaget att Sundsvalls kommun arbetar, på
ett liknande sätt som Borlänge, med en sommarskola tillgänglig för
alla men att detta hanteras inom ramen för MRP-processen,
att Kultur- och fritidsförvaltningen skapar någon form av incitament
för föreningarna att ta ett större ansvar över integrationsuppdraget,
exempelvis ett ekonomiskt incitament,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast, och senast i april
2016, återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på
fördelningsmodell av den statliga schablonersättningen i
Integrationsberedningens anda, och att kommunstyrelsen ansvarar
för att frågan efter att den nya modellen är fastställd,
att kommunstyrelsen årligen följer upp användandet av
schablonmedlen, samt
att varje nämnd ser till att kompetensen för att återsöka medel från
Migrationsverket finns inom den egna förvaltningen och
återrapporterar till kommunstyrelsen.
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och
Maria Algotsson (MP) instämmer i Christiane Rüdigers yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
Christiane Rüdiger (V) med fleras förslag. Detta blir
kommunstyrelsens beslut.
Deltagande i beslut
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktige och deltar därför inte i dagens beslut.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-01-11 § 13
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-12-15 - § 76
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00655-11
• Integrationsberedningens rapport, 2015-09-03
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12 § 354
• Koncernstabens skrivelse
• Socialnämndens protokoll 2015-10-21 § 189
• Socialtjänstens skrivelse
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
protokoll 2015-10-07 § 66
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integrations skrivelse
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-10-21 § 159
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
• Mitthem AB:s remissvar, 2015-10-27
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-10-21 § 140
• Stadsbyggnadskontorets, skrivelse
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-11-11 § 119
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
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